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Tiszaúj 10. hét
Nyugdíjas elnökváltás

Új elnököt és két új elnök-
ségi tagot választott a 
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesülete./3. oldal

35 milló 30 rendezvényre

A 35 millió forintos keretösz-
szegből mintegy 30 rendez-
vényt, rendezvénysorozatot 
támogat Tiszaújváros önkor-
mányzata - határozott a kép-
viselő-testület legutóbbi ülé-
sén./5. oldal

A tavasz hírnöke. A hóvirágnak körülbelül 75 faja és fajtája ismert, és mind fehér 
színű. Nálunk a kikeleti hóvirág őshonos, de kedvelt még a kertekben is nevelt pompás 
hóvirág és a redőslevelű hóvirág is.  Erdei sétánk során ne szedjük, mert védett növény. 
Ha valaki mégis gyűjtené, drága bírságra számíthat, száljáért tízezer forintot kérnek.

388824

Treff Kisüzlet
MINŐSÉGI IMPORT HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNK

Valódi bôrdzseki 
és vékonydzseki 
vásárt tartunk!

További részletek az üzletben!
Árufeltöltés naponta!
(Az akció megjelenéstől a készlet erejéig tart!)

PARK ÜZLETHÁZ Tiszaújváros, Szent István út 24.

l Magyar radiátorok készletről! 
 (10 év garanciával)
l LED izzók már 840 Ft-tól!
l HAJDÚ termékek 
 (centrifuga, mosógép, bojler)
l MOFÉM csaptelepek

l ALFÖLDI mosdók, WC-k
l HARTYÁN fürdőszobabútorok
l Minden, ami a fürdőszoba 
 felújításához kell!
l VENTS elszívó rendszer
l Zárak, villanykapcsolók, stb.

3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 30.
Tel.: 06-49/540-174

Tiszaújvárosban vendéglátóegység

SZAKÁCSOT 
KERES.

Bér: nettó 200.000 Ft-tól!
Tel.: 20/422-2973

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-30/599-6932

A SZEMÜVEGLENCSÉRE
VAGY A KERETRE

KEDVEZMÉNY

AZ AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG TART.

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g. (az új OTP-vel szemben)
Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig

388990

388825

388890

388977
388820

388822
379601
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Kincses Sziget 
HASZNÁLTCIKK 
KERESKEDÉS ÉS TURKÁLÓ

BÁLABONTÁS! 
CSÜTÖRTÖKPÉNTEKSZOMBAT 

Tiszaújváros, Piramis Üzletház (az Unicredit Bank helyén)

MEGÉRKEZTEK a tavaszi 
női- férfi- és gyermek ruhák,
kerékpárok, kerti bútorok,
napozó párnák, 
gyermek játékok 
széles választéka.

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

KARBANTARTÓ GYAKORNOK
ÉS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal  
rendelkező munkatársat keres.  

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább gép-
lakatos, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, vagy más, a 
munkavégzéshez kapcsolható szakmunkás végzetséggel 
rendelkeznek és vállalják a 3 műszakos munkarendet, 
természetesnek tartják a feladatok ellátásához kapcsoló-
dó dinamikus munkavégzést. Előnyt jelent, ha ismerik a 
hőre lágyuló műanyagok feldolgozás-technológiáját és 
az extrúderek karbantartásával kapcsolatos alapvető fel-
adatokat.

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat „karbantartó” jeligére 
kérjük eljuttatni a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre 

legkésőbb 2017. március 20-ig.

Fero kanapé
Fiatalos, kiemelő mechanikás 
rugós kanapé több színben is.

Messina szekrénysor
Modern szekrénysor led 
világítású üvegpolcokkal, 
állítható lábakkal.

Bogi előszoba 
Stílusos, kis helyigényű, 
komplett előszobafal.

KárpitMax Bútorbolt
Miskolc, Szeles u. 71. szám alatt szeretettel várja vásárlóit. Nyitva: hétfő-péntek 8.30-17.00,  szombat: 8.30-12.00-ig

Teljes árukínálatunk a www.karpitmax.hu oldalon megtekinthető.

Kisbútorok, 
konyha bútorok,
étkezők, szekrénysorok 
hatalmas választékban
verhetetlen áron!
Kárpitos bútorok heverők,  
franciaágyak, kanapék akár raktárkészletről azonnal vihetőek.
Bútorszövet, kárpitos kellékek, autóülés huzatok,  
habszivacsok méretre vágása.

Dorina étkező garnitúra
Az étkező asztal nyitható.
A székek és az asztalok egyedi 
ízlés szerint kombinálhatóak.

AKCIÓ! Miskolc és 
30 km-es körzetében 50.000 Ft 

feletti vásárlás esetén
kedvezményes házig szállítás!

Használt autóbusz 
értékesítése

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

értékesítésre meghirdeti 
a tulajdonában lévő,

20 férőhelyes üzemképes 
Iveco Daily 40 c30 
típusú gépjárművet. 

További információ:
www.ujtikos.hu

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR
TELJES FELÚJÍTÁSSAL! 
RÉSZLETFIZETÉSRE IS!

Pl.: panel, fém biztonsági ajtó 
bontás, beépítés szegőlecezéssel. 

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.

389052
387558

388912

389050

388914

388443

388847

Dr. Kovács Julianna
Dr. Csermely Tibor

Gondoskodunk Kedvence védőoltásáról! 
Hívjon minket bizalommal 
és házhoz megyünk. 
A VESZETTSÉG ELLENI 
OLTÁSHOZ AJÁNDÉK 
FÉREGHAJTÓT ADUNK. 
Elérhetőségeink: 06-30/270-1838
e-mail: 
allatorvospraxis@gmail.com
facebook.com/mobilpraxis

Kiszállásunk DÍJTALAN: 
Tiszaújváros, Sajóörös,

Sajószöged, Nagycsécs és 
Kesznyéten településeken.

388991

388561
388853

387553
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Szuper ügyek
Színházi kedvezmény nőnapra.A Miskolci Nemzeti Színház is köszönti a höl-
gyeket nőnap alkalmából. Mi lehetne szebb ajándék a hölgyeknek, mint egy romantikus színházi 
előadás? Éppen ezért a színház kedvezményt kínál a héten előadásaira: Ajándékozzon színházi 
élményt nőnapra! Ünnepeljenek a hölgyekkel a Miskolci Nemzeti Színházban! A következő előadá-
sokra kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet: Egy csók és más semmi 30%, Anna Karenina 20%, A 
Bandy- lányok 20%. A kedvezmény március 7-10-ig vehető igénybe, a márciusi előadásokra.

Tényleg ennyire naiv vagyok, 
morfondírozott magában Edit a 
találkozó után. Melindával a kö-
zépiskolában egy padban ültek, 
nemcsak jó pajtások voltak, ha-
nem lelki társak is. Még az első 
külföldi útjuk is közös volt: ki-
könyörögték a szüleiktől, hogy 
engedjék el őket az akkor még 
NDK-nak hívott Németország 
keleti felébe. Az évtizedek so-
rán a kamasz barátság családi 
barátsággá lett.
Hogy hol romlott el, ma sem 
tudja igazán. Talán akkor, ami-
kor Melinda elvált, a barátnője 
nehezen tudta megemészte-
ni, hogy ő szerencsésebb nála, 
mert meg tudta őrizni a csa-
ládi békét. No meg a távolság 
sem segített, hiszen ma több 
száz kilométer választja el őket. 
Ezért is örült, amikor a facén  
meglátta volt iskolatársa üze-
netét, hogy hazalátogat és kér-
te, üljenek le egy kávéra.
Edit elképzelte, milyen jó lesz 
kibeszélni majd az elmúlt évek 
szép emlékeit. Tényleg öröm 
volt látni Melindát ennyi idő 
után. A magas, szőke nő nem 
sokat változott, stílusa, tartása, 
ugyanaz volt, mintha csak teg-
nap váltak volna el. De valami 
már az első pillanatban  hiány-
zott belőle.  A szeméből eltűnt 
az a kedves csillogás. Edit per-
sze nem akart ennek túl nagy 
jelentőséget tanúsítani, arra 
gondolt, talán most nincs túl 
jó passzban.
Edit kérdezett, kérdezett és 
hallgatott. Hogy vannak a gye-
rekek, hogyan érzi magát, ho-
gyan találta meg az új barátját? 
Melinda minden bevezető nél-
kül rátért a lényegre. Egy biz-
tosítónál vezető, és most ezt a 
megyét vették célba. Neki már 
elvesztek a helyi kapcsolatai, 
de Edit adja át neki a  telefon-
könyvét. Felmérte azt is, milyen 
kötvényekkel rendelkezik, és 
amikor kiderült, hogy az egyik  
hazai ismert társaságnál van-
nak a család biztosításai, fel-
nevetett: csak nem azt mon-
dod, képesek voltatok ezekhez 
leszerződni?
Edit ekkor már ott tartott, ve-
szi a kabátját. De ekkor Melin-
da az egészsége felől érdeklő-
dött. Azt gondolta magában, 
mégsem veszett el minden. 
Elmesélte neki a problémáját, 
hogy két hónapja magas vér-
nyomással küzd. Semmi gond, 
ettől még engedi a rendszer, 
hogy egy jó nyugdíjbiztosítást 
kalkuláljak neked.
Ekkor szakadt el cérna nála. Az 
órájára pillantva úgy tett mint-
ha most jutott volna eszébe, 
elfelejtett egy találkozót. Haza-
felé baleknak érezte magát. De 
annak azért mégiscsak örült, 
olyan balek, akiből nem veszett 
ki a jóérzés.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A balek Új elnököt és két új  ■
elnökségi tagot válasz-
tott a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesüle-
te.  

A korábbi vezető, Sóvágó 
Gábor két évig állt a szer-
vezet élén, most lemondott 
megbízatásáról. A staféta-
botot Varjas Lászlóné vet-
te át, aki 2012 óta tagja az 
egyesületnek.

Varjas Lászlóné kezdetben 
szervezési feladatokkal fog-
lalkozott az egyesületben, 
később gazdasági vonalon 
tevékenykedett. A szervezet 
tagsága két évre választot-
ta meg.

- Jól ismerem a szerveze-
tet, a csapatot. Miután nyug-
díjba mentem beléptem az 
egyesületbe, az akkori elnök 
Boros József bízott meg szer-
vezői feladatokkal, ezt két 
évig csináltam, majd a köny-
velés alá dolgoztam mosta-
náig. Végiggondolva a dol-
got arra jutottam, hogy mivel 

vannak tapasztalata-
im, jó kapcsolatot ápo-
lok az önkormányzat-
tal is, úgy gondoltam 
ne „idegen” kerüljön 
a csapat élére, inkább 
bevállalom és bár más 
pozícióban, de ezzel 
a csapattal folytatom 
tovább, végrehajtva 
új terveinket, elkép-
zeléseinket is - nyi-
latkozta az újdonsült 
elnök.
- Milyen tervei 
vannak?

- Elődeim hagyományait 
megtartva folytatjuk a mun-
kát. A szokásos, népszerű 
rendezvényeinket természe-
tesen megtartjuk, gondolok 
itt például a Balogh Sándor 
versmondó gálára, az Idősek 
Hetére, a testvérvárosi foga-
dásokra. Amiből szeretném, 
ha több lenne, az az egyna-
pos kirándulás. Ebből ket-
tőt-hármat beiktatunk terve-
im szerint az évben, hiszen 

egyre nagyobb igény van az 
ilyen kirándulásokra., de 
szeretném, ha rendeznénk 
egy Ki mit tud-ot is. Terve-
zem, hogy a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ-
tal még szorosabbra fűzzük 
a kapcsolatot, jó lenne bein-
vitálni köreinkbe a hason-
ló korú társaimat, azokat, 
akik egy-két éve mentek 
nyugdíjba.

Az egyesület héttagú ve-
zetősége a nyugdíjas klubok 

elnökeiből tevődik össze. A 
Tiszavirág Nyugdíjas Klub 
jelöltje, Besenyei Irén egész-
ségügyi okokra hivatkozva 
nem vállalta a tisztséget, he-
lyette Vörös Bélát választot-
ták meg. Az elnök korábbi 
feladatait Nagy Lajosné vég-
zi a jövőben. Sóvágó Gábor 
leköszönő elnök továbbra is 
vezeti a TVK Nyugdíjasok 
Klubját, így vezetőségi tag 
maradt az egyesületben. .

 SZI

A leköszönő és az újdonsült elnök. Fotó: TK

Elnökváltás a nyugdíjasok élén

389120
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Szuper ügyek
Tiszacsegei köszöntés. Városi nőnapot tartanak Tiszacsegén a művelődési 
otthonban március 8-án 17 órai kezdettel. Szilágyi Sándor polgármester köszönti a 
hölgyeket. A műsorban fellép Szabó Anna tanuló, Kocsis Sándor versbarát, a helyi 
könyvtár és művelődési otthon dolgozói, a nyugdíjas tűzoltó dalárda. Sztárvendégként 
Ásós Attila, a Megasztár 4 döntőse szórakoztatja a publikumot.

Szakmai szemmel
Új termékekkel bővült a kínálat

Bővítettük kínálatunkat  ■
ebben az évben, több olyan 
terméket elkezdtünk forgal-
mazni, melyek eddig 
Tiszaújvárosban nem voltak 
elérhetőek - jelentette ki 
Panykó Mária, a Miratherm 
Bau Kft. műanyag nyílászá-
ró gyártó- és forgalmazó 
cég képviselője.
Ezzel nagyban megkönnyítet-
tük az ügyfeleink helyzetét, itt 
helyben rendelhetnek és átve-
hetnek termékeket. 
Az egyik legjobban 
keresett termék a 
beltéri ajtó. Külön-
böző színekben, 
méretekben, tömör 
és üveges változa-
tát is választhatják 
a megrendelők. Ál-
lítható tokos válto-
zata megfelel az új 
tégla-, valamint a 
panellakások szo-
ba-, illetve mellék-
helyiség ajtajainak 
cseréjére. Másik 
új design termékünk a fes-
tett színes Lacobel 4 mm-es 
üveg, melyről érdemes meg-
említeni, hogy nagyon kedvelt 
bútorok ajtajainak üvegezé-
sére, valamint konyhákban a 
szekrény alsó-és felső elemei 
közötti távolság kitöltésére a 
korábbi csempét helyettesít-
ve. Rendkívül könnyű tisztíta-
ni, különböző színekben, példá-
ul fekete, fehér, narancs, kék, 
zöld stb rendelhető - közölte 
lapunkkal Panykó Mária. 
Elkezdtük tükrök forgalmazá-
sát is. Bármilyen egyedi mé-
retben 2,3,4,5 mm vastagság-
ban méretre gyártatunk. Igény 

szerint csiszolt és fazettás vál-
tozata is kérhető. Továbbra is 
forgalmazunk hőszigetelt üve-
get, de év elejétől sík üveglapo-
kat is rendelhetnek különböző 
vastagságban nálunk. Ezek fő-
leg asztal üveglapok vagy für-
dőszoba üvegpolcai, de akár 
hűtőszekrény belső üvegpol-
cát is átvehetik nálunk. Cse-
rélünk régi beltéri ajtókban 
üveglapot, mely lehet víztisz-
ta vagy katedrál, mintás, szí-
nes üveg is. 

Végül , de nem utol-
só sorban ismét fel-
vettük a kínálatunk-
ba a nagy keresletre 
való tekintettel az 
acél biztonsági aj-
tót. Különböző min-
tákkal, több színben 
választható. Beépí-
tés után az ajtóval 
megegyező színű 
takaróléccel tesszük 
esztétikusabbá. Bí-
zom benne, hogy a 
termékbővítéssel 
meglévő és leendő 

ügyfeleink igényét kellőképpen 
tudjuk kielégíteni. Amit a leg-
fontosabb szempontnak tar-
tok, hogy helyi elérhetőségű, 
megbízható cégtől helyben, 
kényelmesen tudnak vásárol-
ni - fogalmazott Panykó Mária. 
Bármilyen garanciális problé-
ma felmerülése esetén azon-
nali segítséget tudunk nyújta-
ni. SZI - BGy

Miratherm Bau Kft. 
Tiszaújváros, Árpád út 7. 

Tel.: 06-70/202-8080 
e-mail:

mirathermbau@gmail.com 

INFOBOX

Fotó: MB

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ
u HASZNÁLT LAKÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
 (ADÁS-VÉTEL) RUGALMAS KÖZVETÍTŐI  
 DÍJAK, LAKÁSOKNÁL INGYENES 
 ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
u DÍJMENTES HITELTANÁCSADÁS, 
 HITELÜGYINTÉZÉS NEMCSAK AZ 
 ÁLTALUNK KÖZVETÍTETT 
 INGATLANOKRA
u KELETI-VÁROSKAPU TÁRSASHÁZ  
 III–IV. ÜTEMBEN ÉPÜLŐ LAKÁSOK  
 ÉRTÉKESÍTÉSE, TELJES KÖRŰ HITEL-  
 ÉS CSOK ÜGYINTÉZÉSSEL.

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-30/361-7696

tiszaujvaros@dh.hu
www.dh.hu

forduljon hozzánk

Ingatlanértékesítéssel
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

forduljon hozzánk bizalommal! 

Nyárzáró 
AKCIÓ!

25%

Tiszaújváros, 

Szent István 

út 39/d.

06-20/498-211
3

06-49/951-02
5

Március 1-20. között 

bérletakció: 
minden teljes áron 

vásárolt bérlethez 

+ 2 kezelés jár 

ajándékba.
Márciustól Dorn-féle 

manuálterápiával 

és presszoterápiás 

nyirokmasszázzsal 

egészítjük ki 

kezeléseinket.

Tiszaújváros, Árpád út 7. 
(Kőrössy Autósiskola mellett) Tel.: 06-70/202-8080 e-mail: mirathermbau@gmail.com

Miratherm Bau Kft. 
Mûanyag Nyílászáró 
Szaküzlet
Ajtó, ablak, rovarháló, 
redőny, reluxa, 
harmónika ajtó, párkány
tükör, beltéri ajtó, üveg, 
acél biztonsági ajtó, 
szalagfüggöny

KYLON
ÉKSZER ÖTVÖS

SZALON MÛHELY

INGYENES számítógépes 
TALPVIZSGÁLAT 
gyerekeknek is

Harmónia Gyógyászati Központ
Tiszaújváros, Szent István út 23/B. (SPAR mellett)
Tel.: 06-49/611-887; 06-20/571-0119 Nyitva: H-P: 08:00-18:00; Szo.: 08:00-12:00-ig

Bővebb információ és időpont egyeztetés:

Talpvizsgálat időpontok: 
2017. március 13. (hétfő)
2017. március 28. (kedd)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
FORGALMAZÁSA ÉS KÖLCSÖNZÉSE

Szakértő
elemzést

és terápiát
végzünk

®

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
Bükkszentlászló, Miskolctól 5-6 km-re felújí-
tásra szoruló családi házikó eladó! Patak mel-
lett, hegyek közötti csendes környezet, mellék-
épülettel, pincével, ipari árammal. Bővebb infó: 
06-70/520-0472.
emőd, központjában 2 szobás családi ház sürgő-
sen eladó. Érd.: 06-70/330-0947.
Kesznyéten, eladó 3 szobás családi ház mellék-
épületekkel, kis kerttel. Tiszaújvárosi lakáscsere is 
érdekel. Érd.: 49/355-639 esti órákban.
Mezőcsát, családi ház eladó. Miskolci vagy 
tiszaújvárosi panel csere is érdekel. Tel.: 
06-20/235-2640.
Nemesbikk, eladó 1986-ban épült 4 szobás, tég-
laépítésű, gáz- és vegyes tüzelésű, tetőtér beépí-
téses családi ház 478 nm-es telken. Irányár: 6,6 M 
Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, 2 szobás, konvektoros, fürdőszobás 
parasztház eladó. Érd.: 06-70/530-9952.
Polgár, Botond utcában eladó 80 nm-es, 3 szobás, 
konyha+hallos, szilikát falazatú családi ház. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Tiszadada, családi ház nagy telekkel, melléképü-
letekkel eladó. Tiszaújváros környéki csere érde-
kel! Érd.: 06-30/319-6475.
Tiszagyulaháza, Ady E. út 13.sz., 2 szobás, für-
dőszobás, gázfűtéses családi ház eladó. Érd.: a 
helyszínen.

Polgár, 3 szobás családi ház garázs melléképület-
tel eladó. Érd.: 06-20/218-6779.
Prügy, 143 nm-es családi ház nagy kerttel, udvar-
ral eladó. Érd.: 06-30/394-6937.
Tiszaújváros, kertvárosban szigetelt, 135 nm-es, 
téglaépítésű, 2+1 félszoba, nappali+amerikai kony-
ha elosztású családi ház eladó. Irányár: 31 M Ft. 
Érd.: 06-30/361-7696.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 2003-ban 
épült, tetőtér beépítéses, 95 nm-es, nappali-ame-
rikai konyhás családi ház 477 nm-es telken. Irány-
ár: 17,5 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Petőfi S. u. 15.sz. 
alatt családi ház eladó. Érd.: 06-30/427-3906.

H á z K e r e s é s
Polgáron jó állapotú, eladó családi házat keresek. 
Érd.: 06-20/958-2360.
sajóörös, jó állapotú családi házat keresek, hívjon 
bizalommal: 06-70/953-3025.
sajószögeden eladó családi házat keresek: 
06-20/264-0806.
Tiszaújváros, eladó családi házat keresek. Érd.: 
06-70/953-3025.

l a K á s e l a d á s
Tiszaújváros, kertvárosi részén eladó 70 nm-es, II. 
emeleti, 2 szoba+nappali elrendezésű, saját tároló-
val rendelkező társasházi lakás. Irányár: 18,4 M Ft. 
Érd.: 06-20/576-1741, vagy 06-70/521-3715.

Tiszaújváros, 2000-ben épült, egyedi gázcirkós, 86 
nm-es, 2+2 félszobás, I. emeleti lakás eladó. Irány-
ár: 22,7 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás eladó 6 
M Ft-ért. Érd.: 06-30/287-8350.
Tiszaújváros, József A. úton 70 nm-es lakás eladó. 
Érd.: 06-70/321-5880.
Tiszaújváros, József A. úton IV. emeleti, 55 nm-es 
lakás eladó: 8,7 M Ft. Érd.: 06-20/264-0806.
Tiszaújváros, Liszt F. úton eladó 1,5 szobás, 40 
nm-es, II. emeleti (panelhoz viszonyítva I. emelet), 
egyéni gázfűtéses lakás. Kis rezsi, nagy konyha, 
külön WC. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.: +36-30/494-
4039, vagy +436646425879
Tiszaújváros, Tisza úton nagy 
szoba+ebédlő+konyha külön pincével eladó. Érd.: 
06-20/310-4684.

l a K á s K e r e s é s  
Tiszaújvárosban állapottól és emelettől függetlenül 
eladó lakást keresek! Érd.: 06-70/953-3025.

a l B é r l e T K í N á l a T
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 7 szobás ház 
kiadó, bérbeadó cégeknek, vállalkozóknak. Érd.: 
06-30/218-6953.
Polgár, kertes családi ház hosszabb távra kiadó. 
Érd.: 06-20/365-1387.
Tiszapalkonya, családi ház kiadó. Érd.: 06-30/269-
6198.

Tiszaújváros-Tiszaszederkény, családi ház kiadó 
cégek részére hosszú távra! Érd.: 06-20/204-
5745.

é P í T é s i  T e l e K
Polgár, 714 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz van. 
Érd.: 06-70/411-6150.
sajóörös, a Tóalja kertvárosban 927 nm építési 
saroktelek eladó. Érd.: 06-70/935-8865.

F ö l d ,  K e r T 
eladó Sajószöged Tiszaújváros felőli elején, körbe-
kerített 720 nm-es zártkert, fúrt kúttal, 28 db termő 
gyümölcsfával. Érd.: 06-20/985-0024.
Görbeháza határában, a 35-ös főút mellett 2,9 Ha. 
szántó eladó. Érd.: 06-20/386-2984.

Ü z l e T , M ű H e l y , T e l e P H e l y
a nemesbikki Flamingó Söröző vállalkozói formában 
hosszabb távra kiadó. Érd.: 06-30/953-0647.

G a r á z s
Garázst vásárolnék Tiszaújvárosban. Érd.: 
06-20/773-0601.

H a s z o N j á r M ű
eladó TERRA kistraktor tartozékkal és 400-as 
egyengető gyalugép. Érd.: 06-30/486-4535.

LAPZÁRTA
VÁLTOZÁS 
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és Olvasóinkat, hogy a 

március 15-i
Nemzeti Ünnep miatt 
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2017. március 10. 
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Szuper ügyek
A 35 millió forintos  ■

keretösszegből mint-
egy 30 rendezvényt, 
rendezvénysorozatot 
támogat Tiszaújváros 
önkormányzata - hatá-
rozott a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülé-
sén.

Tavaly - a várossá nyil-
vánítás 50. évfordulójának 
méltó megünneplése érde-
kében - 70 millió forintot 
biztosított a testület a vá-
rosi nagyrendezvényekre, 
a programok finanszírozásá-
ba „beszállt” a Tiszaújváros 
jövőjéért Alapítvány és az 
Inno-Comp Kft. is. További 
támogatókra idén is szük-
ség lesz, mert a keretösszeg 
a felére, 35 millió forintra 
apadt.

A nemzeti ünnepek 
megrendezése mellett a 

hagyományos, népszerű ren-
dezvények, rendezvényso-
rozatok adják a programok 
gerincét. A keretösszegből 
csaknem 25 millió forintot 
hét rendezvény, illetve so-
rozat visz el.

A Tiszaújvárosi Halászlé-
főző Fesztivál – 6,3 millió, 
Tiszaújvárosi Városnapok, 
Szent István nap – 5,4 millió, 
Tiszaújvárosi Tavaszi Feszti-
vál – 3,9 millió, Hajdúk a szi-
geten – 3,5 millió, Színház 

Határok Nélkül – 3,15 millió, 
Mikulástól karácsonyig – 1,3 
millió, Tisza-parti juniális – 
1,3 millió forint. További 3 
millió forint pedig tartalék-
ként áll rendelkezésre.

 SZI 

„Serceg a zsír, sül a fánk,  ■
fényes sárga serpenyőből 
nevet ránk, Ránk nevet és 
integet, itt a farsang, vidám 
farsang gyerekek…” 
(Osváth Erzsébet)

Nagy volt a sürgés-forgás 
a hejőbábai önkormányzat 
konyháján február 17-én – 
adta hírül Kóródiné Iván Éva 
óvodavezető. Párhuzamosan 
több rendezvényre készül-
tek a finom falatok, hiszen 
a naponta ismétlődő óvodai, 
iskolai és felnőtt étkeztetés 
mellett két nagyszabású ese-
mény vendéglátása volt a fel-
adata a maroknyi konyhai 
dolgozói kollektívának. A 

Zrínyi Ilona Általános Iskola 
farsangi bálja és a Katolikus 
Karitasz jótékonysági táncos 
estje mindig nagyon népsze-
rű a település életében, ame-
lyek megszervezésére febru-
ár 17-én került sor. Nagyban 
megkönnyítette a munkafo-
lyamatot a napokban beépí-
tett elektromos sütővel ren-
delkező két gáztűzhely. A 
konyha dolgozói lelkiisme-
retes szervezett munkával, 
nagy odaadással készültek 
a két rendezvényre és min-
dent megtettek a vendégek 
megelégedéséért – jelentette 
ki végezetül Kóródiné Iván 
Éva.  SZI 

Éves közgyűlést tar- ■
tott a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület. A ren-
dezvényen beszámolók 
hangoztak el az egye-
sület elmúlt éves tevé-
kenységéről, és a jövő-
beni terveket is ismer-
tette az elnökség.

A napirendi pontokat nagy 
többséggel, illetve egyhan-
gúlag szavazta meg a köz-
gyűlés. Ellenvetés a pénz-
ügyi tervnél volt. - Keveslem 
az ellenőrzést - mondta a 
nemmel szavazó Gulyás Gá-
bor. - A sok szabályozás jó, 
csak nincs aki betartassa. 
Keveslem az ellenőrök lét-
számát kint a tavakon.

A tagdíj idén 28.000 forint 
azoknak, akik már jelenleg 
is tagjai az egyesületnek, 
2018-ban ez a mérték kétezer 
forinttal növekedni fog.

- Tovább emelték a 
MOHOSZ tagdíjat - mond-
ta Kiss Béla egyesületi el-
nök. - A többlet tagdíjat az 

egyesület ebben az évben 
még a költségvetéséből fi-
nanszírozza, jövőre azon-
ban beépítjük a horgászen-
gedély díjába.

A második legnagyobb
A tiszaújvárosi egyesület 

2100 fős létszámával jelen-
leg a második legnagyobb 
tagsággal rendelkezik a me-
gyében. Ami kifejezetten jó, 
hogy jelentősen növekedett 
a gyerekek száma, ma már 
mintegy 300-an vannak. Öt 
tavat és 4 folyóvizet kezel 
az egyesület, melyekbe 21 
millió forintból több mint 
250 mázsa halat telepítet-
tek az elmúlt évben. Jelen-
leg a Nyugati főcsatorna ha-
szonbérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló 
pályázatot készítik elő, vala-
mint vizsgálják, hogy van-e 
olyan bérbe vehető vízfe-
lület, mellyel növelhetik a 
horgászterületet. 

 SZI 

Tavaszi szünet az oviban. A Hejőbábai Mesevár Óvoda a tavaszi szünet 
ideje alatt, április 13-14-18-én ( csütörtök, péntek, kedd) zárva tart. Ezt megelőzően 
az utolsó nyitva tartási nap április 12 (szerda). Az első nyitva tartási nap pedig április 
19-én (szerda) lesz.

A Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál 6,3 millió forint támogatást kap. Fotók: TK

Hagyományos rendezvényeket támogatnak 

Kitett magáért a konyha

250 mázsa halat telepítettek

A taxis, a hentes és a pincér 
napokkal hamarabb tudta Hor-
váth Ferenc menesztését, mint 
a szaklap tudósítói. Az érintett 
úgy érzékelte, derült égből vil-
lámcsapásként történt a levál-
tása. Abban azért igaza van az 
elküldött trénernek, hogy az a 
labdarúgó, aki egy szezonban 
nem szerez tíz gólt, az csak tá-
madó, csak az ennél több talá-
latot elérő játékost illeti meg a 
csatár elnevezés. A szurkolók 
arról is korábban értesültek, 
hogy milyen nevek forogtak köz-
szájon az utódlást illetően: Kon-
dás Elemér, Fernando, Gallardo 
és Kis Károly szerepelt lehetsé-
ges befutóként. A találgatásba 
aztán a sport napilap is beszállt: 
Bódog Tamás érkezését jöven-
dölve. Az új vezetőedző csak az 
április elsején esedékes bajno-
kin ül le a DVTK kispadjára az 
Újpest elleni találkozón.
Addig Vitelki Zoltán vállalta 
magára tűzoltást, ez a „ be-
ugrás” nem újdonság neki, hi-
szen megtette ezt már Szivics 
távozása után a 2014-15-ös sze-
zonban, irányításával az 5 baj-
nokin négyszer győztek, egy-
szer döntetlent értek el „fiai”. 
A március 3-i sajtótájékozta-
tón arról beszélt: megtisztel-
tetés számára ez a megbízatás 
is, mert nincs még Pro-licence 
végzettsége, így egyelőre nem 
álmodhat nagyobbat. Remél-
te, hogy a rendelkezésére ál-
ló egyetlen nap alatt is felráz-
za az együttest és görcs nélkül 
játszva, a hajdúságiakat ottho-
nukban két vállra fektetik. Nos 
az eredmény közismert:3-0-ás 
vereség, amely a kieső helyet je-
lenti. Mélyen egyetértek Lipták 
Zoltán véleményével, a DVTK 
hátvédje szerint ez méltatlan 
a klubhoz. 
Vitya a kudarcért magára vállal-
ta a felelősséget, pedig semmi 
köze nem volt ahhoz, kiket en-
gedett el és igazolt le az egye-
sület. Reménye csupán annyi, 
hogy az egy hét több, mint egy 
nap. „Erős csapatra van szük-
ség, mert ha középszerű a csa-
pat, az eredmény is középszerű 
(vagy rosszabb - a szerk.) lesz, 
ha mégoly jól irányítják is a mun-
kát.” E megállapítást ugyan nem 
a focira tette Bill Gates, de azzal 
nem vádolható ő, hogy ne érte-
ne a siker receptjéhez. Az min-
denesetre tény, hogy diósgyő-
ri aranycsapat kapitánya, Oláh 
Ferenc fénykorában sohasem 
hagyta el szeretett klubját, el-
lentétben Elek Ákossal, a közép-
pályás éppen most igazolt át a 
patinás kazah élvonalbeli Kajrat 
Almatihoz. A DVTK eközben vár 
a csodatévőre. Javításra mindig 
nyílik alkalom, a szerencsés ki-
fejlethez azonban az szükséges, 
hogy megteremtsék a megfele-
lő körülményeket.

SZI - Buzafalvi Győző

BOROTVAHAB
A csodatévőre 
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á l l a T

előjegyzést felveszünk: napos csibére, ket-
tős hasznosítású és húshibrid,  szállítás már-
cius 10., április 08.  Előnevelt csirkére, kettős 
hasznosítású és húshibrid, szállítás március 27., 
április 14.  Vörös kettős hasznosítású vágócsir-
kére, 1,8 - 2 kg súlyú, szállítás folyamatosan. 
Naposcsibe és Takarmánybolt Polgár, Rákóczi 
út 8. Tel.: 52/237-327.

előnevelt tarka-barka csirke vakcinázott állo-
mányból, kettős hasznosítású, házhoz szállítva 
(40-50 dkg) folyamatosan megrendelhető. Érd.: 
06-30/990-3747, 06-30/395-3010.

Hízót szeretne vásárolni, de nem tudja kitől? 
Vegyen tőlem! Állandóan hívható telefonszám: 
06-20/577-5252.

Hízott liba pucolva megrendelhető házhoz szállí-
tással. Érd.: 06-30/505-6249.

N ö v é N y
Morzsolt kukorica eladó. Érd.: 06-70/373-8789.

e G y é B  e l a d á s
eladó 28-as férfi kerékpár (aluvázas), gáztűzhely 
(központi gyújtós), Zanussi hűtőláda, 20-as gyer-
mekkerékpár. Érd.: 06-30/880-9020.
ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasztal, meg-
kímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 06-70/419-
2744.

HoNda önjáró fűnyíró eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.
szekrénysorok, kanapéágy, asztalok, TV, sörös-
korsók, poharak, varrógép, teknők eladók. Érd.: 
06-30/271-3492.
Tüzifa az erdészettől eladó. Érd.: 06-70/532-
2021.
Új-használt sport, túra, cross, supermoto motor-
gumik eladók. Érd.: 06-30/617-8593.

válogatott minőségi, használt ruhák 300 Ft/
db ártól, amíg a készlet tart. Teljes árukészlet 
csere! Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kárpáti Szál-
ló alagsora)

e G y é B  K e r e s é s
személyautókat és vashulladékot vásárolok. Érd.: 
06-70/555-1262.

s z o l G á l T a T á s  K í N á l a T
9 személyes mikrobusz bérelhető sofőrrel, kedvező 
áron bel- és külföldre. Érd.: 06-20/957-7365.
ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseréjét, 
előtetők készítését, bádogozást vállalok. Érd.: 
06-20/557-2928.
épületek, tetőszerkezetek, kisebb-nagyobb mellék-
épületek bontása, lomtalanítása. Érd.: 06-20/433-
3119, 06-70/620-0973.
Hőszigetelést, térkövezést, festést, burkolást, tető-
készítést, házak építését, felújítást, kőműves mun-
kát vállalunk. Érd.: 06-20/204-5745.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék elszállítása, 
garancia vállalással. Érd.: 06-20/267-7676.

antik fali-, ébresztő- és karórák javítását vál-
lalom. Szervizmunkák: üveg, csat, rugós fül, 
elemek cseréje a helyszínen megvárható. 
Tiszaújváros, Szt. István út Elliptic Óra-Ékszer. 
Nyitva: H-Sze.-Cs: 9-12, 13-17, Szo.: 9-12.

Cipőjavítás, kulcsmásolás! Tiszaújváros, 
Barcsay tér 7. (Totózó és Rétesbolt között). 
Érd.: 06-20/334-0782.

Korrekt, megbízható víz-gáz-fűtésszerelőt, 
kőműves-festő-ács szakembert keres? Hívjon: 
06-20/498-2149.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, mintás, 
bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10 %. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
vállalkozó vállal kőműves-festő-szigetelő-burkoló 
munkát. Minőségi munkák, reális árakkal. Érd.: 
06-70/204-6239.

M u N K a H e l y e T  K í N á l
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950.
ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Érd.: 00-43-
664-599-9695, 06-30/313-3516.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. Érd.: 
06-70/354-9321.
dániába keresünk tapasztalattal rendelkező mező-
gazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenésze-
ket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 
06(70)949-0400,  adrienn.paloczy@andreasagro.
com, www.andreasagro.com
Felvételre keresünk mezőgazdasági gépész, trak-
toros, ács-állványozó, kőműves, festő dolgozókat. 
Érd.: 06-20/216-9300, 06-20/942-8880.
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel rendelkező, 
fémipari szakmában jártas munkavállalókat kere-
sünk. Jelentkezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címre, vagy meghallgatás előre 
egyeztetett időpontban.

szabolcs megyébe hegesztő lakatosokat és 
CO-hegesztőket keresünk azonnali munkakez-
déssel. Versenyképes fizetés, túlórázási lehető-
ség. Szállás, előleg biztosított. Feltétel: önálló 
munkavégzéshez szükséges rajzolvasás, józan 
élet. Tel.: 06-70/677-0490.

szakképzett eladót felveszünk. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal: Kása Tér Bolt Kft. Hejőbába, 
Templom tér 2. Érd.: 06-70/941-0554.

szerkezetlakatos-hegesztő állás karbantar-
tói munkakörbe. Szállás, utazás, ebéd, kétheti 
fizetés biztosítással, Győr megyei munkahelyre. 
Érd.: 06-20/383-6791.

o K T a T á s T  v á l l a l
akció! Bevezetett áron! Régi árral olcsóbban! Okta-
tások részletfizetéssel is! Boltvezető, eladó, élelme-
zésvezető, szakács, pincér, diétás szakács, cuk-
rász, vendéglátó eladó, aranykalászos gazda, fod-
rász, kozmetikus, kézápoló-műkörömépítő, szoci-
ális gondozó-ápoló, angol, német nyelv kezdőknek. 
Érd.: 06-30/535-7938.
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
Érd.: 06-70/524-6166,  www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011).
Karate kezdőcsoportot indítunk a Justitia 
tiszaújvárosi csoportjában márciustól, 6 éves kor-
tól. Edzések szerda és péntek 17.00-19.00-ig, az 
Eötvös Gimnázium kis tornatermében. Beiratko-
zás folyamatosan az edzéseken. Érd.: 06-20/353-
2824.
ovikarate csoportunkhoz csatlakozási lehetőség 
márciustól! A karate alapjainak oktatása játékos 
formában 4-6 éves ovis gyermekeknek. Beiratko-
zás folyamatosan az edzéseken, minden csütör-
tökön 16.30 - 17.30-ig a TIFIT I. emeletén. Érd.: 
06-20/353-2824.

T á r s K e r e s é s
Keresek egy kedves hölgyet (30-45), aki hozzám 
költözne Miskolcra. Mindenem meg van, csak a 
másik felem hiányzik! Hívj bátran és megbeszél-
jük. Béla: 06-70/775-0563.
Tamás vagyok, 46 éves siketnéma fiatalember. 
Társamat keresem, aki elfogad olyannak, ami-
lyen vagyok. Előbb ismerj meg és ne ítélkezz. 
Borsod megye előny. Csak SMS-t fogadok. Tel.: 
06-30/432-8760.

s z a B a d i d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a K .
Hajdúszoboszlói márciusi üdülés, félpanzióval 
19.000 Ft/fő/hét. Érd.: 06-30/867-6550.

v e G y e s
lakhatást, ellátást biztosítok egyedülálló hölgy 
számára házvezetésért cserébe. Tel.: 06-30/214-
7351.

Tiszaújváros és környéke
Megjelenik: 30 településen, (Tiszaújváros, Polgár, Mezőcsát, Tiszacsege városokban és vonzáskörzetükben) minden szerdán.

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. Tel./fax: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu Internet: www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Russmedia Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 www.russmedia.hu Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: a Magyar Posta és a Russmedia Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2017/10. 

Lapzárta: hétfő 10.00 óra. Eng. szám: 163/0388/7/2010 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

A GARZÓ-AUDIT KFT.

KÖNYVELÉST VÁLLAL 
KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 

RÉSZÉRE.
ÉRDEKLŐDNI: GARZÓ GYÖRGY

TEL.: 06-20/478-8036

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

Keresünk nehézgépkezelőt és 
autódaru kezelőt JCB-re.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

Jelentkezni: 06-20/974-8887 telefonszámon, 
illetve személyesen munkaidőben

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás.

Tel./Fax: 49/440-959 Mobil: 20/974-8887
www.patentev.hu

E-mail: eordog.jozsef@gmail.com

PATENT Árufuvarozó 
Egyéni Vállalkozó

Eördög József 
3599 Sajószöged, Ady E. út 56.

Magasépítészetben jártas, 
gyakorlattal rendelkező, rajzról önállóan 

dolgozni tudó munkatársat keresünk 
hosszú távra Tiszaújvárosba. 

Érdeklődni a 06-20/264-4581 számon 
vagy a flottepito@gmail.com-ra 

küldött önéletrajzzal. 

Vasbeton szerkezet zsaluzásában jártas, 
nem italozó ács szakembert 

és kőművest keresünk 
tiszaújvárosi munkaterületre.  

Érdeklődni a 06-20/264-4581 számon 
vagy a �ottepito@gmail.com-ra 

küldött önéletrajzzal.

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

SAJÓSZÖGEDI 
GAZDABOLT

MEGNYITOTTUNK!

(Sajószöged, 
Zászlóparkkal szemben, 
a volt Autómosó helyén)

Nyitva tartás:
H – P: 7.00 – 17.00
Szo.:   7.00 – 13.00

Növényvédő szerek
Kerti szerszámok

Vetőmagok
Festékek

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ 

AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ

15
0x

15
0c

m

21
0x

15
0c

m

21
0x

24
0 

cm

59.000 Ft 85.000 Ft

www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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Nyitva: 
H-Szo.: 7.30-19.00
V: 9.00-19.00 óráig 

(Polgár, Hősök út)
dolgozói 

ZOLTÁN nap 
alkalmából 
szeretettel 

köszöntik a 
legjobb FŐNÖKÖT.
                      Dolgozók

M3-as OUTLET Pepe Jeans üzletbe 
eladó munkatársat 

keresünk. Elvárás: érettségi.
Fényképes önéletrajzot a

007b.manager@pepejeans.com
 e-mail címre várjuk.

NEMESBIKKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3592 NEMESBIKK, Pető� út 13.

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a  
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázni szakmai önéletrajzzal és bizonyítványmásolattal 
2017. március 14-ig lehet.

Tájékoztatást Nagy Géza jegyző nyújt személyesen,  
vagy a 70/313-7996-os telefonszámon.

PÉNZÜGYI ELŐADÓ
munkakör betöltésére, teljes munkaidős, 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében.

Keretes hirdetés felvétel:
Kiss Béla  

Tel.: 30/471-9012
e-mail: bela.kiss@szuperinfo.hu 

387545

389055

389046

388975

388830
388839

51999

388834

388833
388840

389075

389106

389226
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PARTNER A S IKERHEZ

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKAER  KÖLCSÖNZÉS
MUNKAER  KÖZVETÍTÉS
HR OUTSOURCING

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG!
Magyarország legnagyobb 
elektronikai összeszerelő gyárába
kollégákat keresünk, azonnali kezdéssel
betanított munkára

OPERÁTOR
ÉS RAKTÁROS 
MUNKAKÖRBE 
Amit kínálunk:

l 8 órás, 3-4 műszakos 
 munkavégzés
l ingyenes felutazás
l műszakpótlék
l étkezési utalvány
l túlóra lehetőség
l álló munka
l hazautazás térítése
l szállás 2-3 ágyas 
 szobákban
l WIFI, Tv, főzési, 
 mosási lehetőség

További 
információ: 

+36 30 198 2795 
VISSZAHÍVJUK!

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Tájékoztató
időpontja március

hónapban minden pénteken:

Miskolc
 ITC Székház 8.00 óra
Tiszaújváros

Hotel Phőnix, 
Bethlen G. út 4.

10.00 óra
Polgár
12.00 óra

Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai 
kezeléséhez a www.whc.hu oldalon 

elérhető szabályzat szerint. 
Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-102776/2016
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A Probitas Plus Kft. 
POLGÁRON 

2017. márciustól 
új OKJ-s képzéseket indít:

Munkavédelmi technikus  (E-000720/2014/A001)
Óvodai dajka  (E-000720/2014/A021)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

Minden tanfolyamunk 
képzési és vizsgadíja havi, 
kamatmentes részlet�zetéssel 
egyenlíthető ki.

Rugalmas időbeosztást 
biztosítunk a képzések 
ütemezéséhez.

Nálunk nincs  
távoktatás!

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére: 
+36 70 4242 490, +36 30-2811 548, +36 52 413 766

oktatas@probitas.hu, www.probitas.hu 
Kövessen minket facebook oldalunkon!           facebook: Probitas Plus Kft.

GULYÁS AUTÓSISKOLA

Motoros, B, BE, C, CE, D kategóriák
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk

Online kresz oktatás!
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 14-17-ig, szerda 9-12-ig

Tiszaújváros
Mátyás király u. 6.

Telefon: 
06-30/968-8522

Folyamatosan fejlődő, nagymúltú magyarországi 
középvállalkozásként keresünk új kolléganőt/kollégát

a pénzügyi- és számviteli csapatunkba,
Tiszaújvárosban történő munkavégzéssel. 

A feladat, melyhez természetesen folyamatos szakmai támogatást adunk,  
valamint biztosítjuk a szükséges szakmai továbbképzéseket is:

 l Napi könyvelési feladatok ellátása: beérkező, kimenő számlák, banki, 
  pénztári tételek, vegyes bizonylatok könyvelése,
 l Szállítókkal, vevőkkel folyószámla egyeztetés,
 l Bérszámfejtési feladatok végzése,

Elvárásaink a pozícióhoz kapcsolódóan:

 l Mérlegképes könyvelői végzettség, a hatályos jogszabályok ismerete,
 l Legalább 3 éves tapasztalat hasonló munkakörben,
 l Motiváltság!
 l Képesség önálló, és csapatban való munkavégzésre egyaránt
 l Logikus gondolkodás, problémamegoldás és terhelhetőség.

Amennyiben cégünk szimpatikus és el tudja magát képzelni a fenti munkakörben, 
várjuk fényképes önéletrajzát a info@cordys.hu e-mail címre. 

Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt.
3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Kandó Kálmán u. 2.

REDŐNY, RELUXA 
szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló. 
Redőnyök javítása! 

06-20/9290-403 
Díjtalan kiszállás, garancia!

388838

388829

388992

388823

388976
381737

389114

SAJÓ BÚTORBOLT
Címünk: Tiszaújváros,  Vasút út 1. (a régi Tüzép telep)

Telefon: 06-20/229-4967 Nyitva: H-P: 9–17, Szo.: 8–12-ig

l l l

l l

l l

 Ágybetétek  Fenyõ bútorok  Gardrób szekrények
 Szekrénysorok  Konyhabútorok (méretre is)

 Kanapék  Franciaágyak

50.000 Ft feletti vásárlásnál Tiszaújvároson belül
INGYENES házhozszállítás!

Használt bútorok beszámítása, adás-vétel!

388892

388837
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2 m-es konyhablokk 
már 79.900 Ft-tól

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

3,3 m szekrénysor 
149.000 Ft helyett  
126.000 Ft

3,55 m szekrénysor 
166.000 Ft helyett  

137.500 Ft

Franciaágy 
már 59.900 Ft-tól 

Kanapé 116.000 Ft helyett 
89.900 Ft 

Ülőgarnitúrák
 széles választékban már 139.900 Ft-tól  

AKKUMULÁTOR
Görbeházán 35 éve Önökért!

Görbeháza, Böszörményi út 83.
Telefon:

52/215-043, 06-30/368-7554

Folyamatos akciók!

Személy, teher és speciális 
kivitelű akkumulátorok, 
autóalkatrészek.

GÉPKOCSI
ELEKTROMOS 

RÉSZEINEK
INGYENES 

ÁTVIZSGÁLÁSA.

Újvárosi

Gazdabolt

Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

MRÁZ Árnyékolástechnika
49/441-154, 20/942-8888

a -ben!BÖRZÉKmini

Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kárpáti Szálló alagsora) Tel.: 06-20/438-4715
Polgár, Hõsök út 26. (buszmegállónál)                  Tel.: 06-70/778-2591

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet
 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 21-23.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 9-től - 2017. március 15-ig
az 1 l-es Agrokén lemosószer 

és az 500 g-os 
Force 1,5 G rovarölő 

talajfertőtlenítő granulátum

10%-os 
kedvezménnyel

vásárolható meg.
Az akcióban résztvevő termékekből 

kereskedelmi mennyiséget 
nem szolgálunk ki!

388821
388510

388843

388875
388826

388978
383879

388818
388972

388827


